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KAPITOLA 1: Obecná ustanovení
1.1

Velký turnaj IPSC sestává ze dvou či více dílčích závodů IPSC, z nichž každý je veden plně v souladu
s pravidly IPSC pro příslušnou disciplínu.

1.2

Pořadatelé velkého turnaje musí jmenovat ředitele velkého turnaje, jenž bude řešit těmito pravidly
stanovené záležitosti, související s velkým turnajem. Jmenovanou osobou může být ředitel dílčího
závodu nebo jiná osoba.
1.2.1

Je-li jmenován ředitel dílčího závodu i do funkce ředitele velkého turnaje, pak rozšířené
povinnosti a odpovědnosti nesmí mít nežádoucí vliv na efektivní řízení dílčího závodu, za
který tento ředitel závodu nese prvořadou odpovědnost. Tyto povinnosti a odpovědnosti se
dále nesmí vzájemně vylučovat.

1.2.2

Je-li ředitelem velkého turnaje jmenována jiná osoba, nesmí mít žádnou pravomoc nad
vedením žádného z dílčích závodů v turnaji.

1.2.3

U velkých turnajů s jednodušším řízením (např. pokud se dílčí závody konají v průběhu
jednoho či více dní na jedné střelnici) mohou pořadatelé takového turnaje upustit od
jmenování samostatných ředitelů závodu pro každý dílčí závod a mohou namísto toho
zmocnit ředitele velkého turnaje k výkonu funkce ředitele závodu u všech dílčích závodů a
k převzetí všech příslušných povinností a odpovědností.

1.3

Jmenování Range Mastera velkého turnaje není vyžadováno. U velkých turnajů s jednodušším řízením
však pořadatelé mohou upustit od jmenování samostatných Range Masterů pro každý dílčí závod a
mohou namísto toho jmenovat Range Mastera velkého turnaje, jenž bude vykonávat funkci Range
Mastera u všech dílčích závodů a převezme všechny příslušné povinnosti a odpovědnosti.

1.4

Uznávají se tyto turnaje IPSC a jejich dílčí závody:
1.4.1

Závod IPSC pro krátkou zbraň a závod IPSC pro brokovnici;

1.4.2

Závod IPSC pro krátkou zbraň a závod IPSC pro pušku;

1.4.3

Závod IPSC pro brokovnici a závod IPSC pro pušku;

1.4.4

Závod IPSC pro krátkou zbraň, závod IPSC pro brokovnici a závod IPSC pro pušku.
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KAPITOLA 2: Struktura Velkého turnaje
2.1

Publikace: Dílčí závody se mohou konat na jednom nebo více místech a/nebo v jednom nebo více
dnech. Informace o všech dílčích závodech, příslušných poplatcích, místech a dnech konání (včetně
informací o veškerých závodech rozhodčích -„pre-match“ viz. 6.6. Pravidel IPSC pro krátkou zbraň),
vypsaných divizích a kategoriích a o všech dalších podmínkách a požadavcích však musí být předem
jasně zveřejněny v materiálech závodu, propagačních materiálech, na internetových stránkách apod.

2.2

Registrace: Závodníci, hlásící se do turnaje, musí pořadatelům velkého turnaje doručit příslušnou
přihlášku a poplatek ve stanoveném termínu před zahájením řešení střelecké situace v jakémkoli
dílčím závodě. V opačném případě nebude jejich registrace přijata. Je-li to umožněno pořadateli
velkého turnaje, mohou se závodníci hlásit pouze do jednotlivých dílčích závodů namísto do velkého
turnaje, v tomto případě tito závodníci nebudou do turnaje zařazeni.

2.3

Vyváženost: Při zahájení velkého turnaje by se celkový počet bodů, dosažitelný v jakémkoli dílčím
závodě, neměl lišit o více než 25% od celkového počtu bodů, dosažitelného v jakémkoli jiném dílčím
závodě.

2.4

Schvalování ze strany IPSC: Jsou-li všechny dílčí závody velkého turnaje jednotlivě schváleny ze
strany IPSC na stejné úrovni, bude velký turnaj ze strany IPSC automaticky schválen na stejné úrovni.

2.5

Divize: Divize velkého turnaje jsou uvedeny v příloze A2. Jestliže Range Master schválí závodníka
v určité divizi v příslušném dílčím závodě, považuje se to za potvrzení, že závodník v dílčím závodě
splnil všechny podmínky této divize.

2.6

Kategorie: Pořadatelé velkého turnaje jsou oprávněni vyhlásit dle vlastního uvážení turnajové
kategorie na základě stávajících kritérií IPSC, uvedených v pravidlech pro jednotlivé disciplíny.

2.7

Družstva: Pořadatelé turnaje jsou oprávněni vyhlásit dle vlastního uvážení turnajová družstva podle
turnajových divizí na základě stávajících kritérií IPSC, uvedených v pravidlech pro jednotlivé
disciplíny, za což může být vyžadován dodatečný poplatek. Tento poplatek nesmí překročit výši 50 %
nejvyššího poplatku za tým v dílčím závodě.

2.8

Diskvalifikace: Diskvalifikace, udělená závodníkovi v jednom dílčím závodě, nebude mít vliv na
předchozí nebo budoucí účast tohoto závodníka v jiných dílčích závodech, přičemž:
2.8.1

Konečný výsledek závodníka, dosažený v dílčím závodě, v němž byla udělena
diskvalifikace, bude ve výsledcích turnaje uveden jako nulový.

2.8.2

Výsledky závodníka, dosažené v dalších dílčích závodech (nebo jejich část) zůstávají
neměnné a nadále platné pro započítání do výsledků velkého turnaje.

2.8.3

Závodníkovi, který je v jednom dílčím závodě diskvalifikován, je zakázáno účastnit se
jakýchkoli střeleckých aktivit, které jsou s velkým turnajem spojeny, konají-li se ve stejném
dni a na stejné střelnici, kde byla diskvalifikace udělena, a to bez ohledu na dispozice
střelnice nebo používaný typ zbraně.

2.8.4

Ředitel dalších dílčích závodů, z nichž závodník nebyl diskvalifikován, by měl příslušnému
závodníkovi povolit pokračování v účasti v těchto dílčích závodech v jiný den, přičemž toto
přeložení by nemělo být bezdůvodně odmítáno (viz odst. 6.6.1 pravidel dané disciplíny).
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KAPITOLA 3: Hodnocení
3.1

Každý dílčí závod se musí hodnotit samostatně a nezávisle na jakémkoli jiném dílčím závodě.

3.2

Výsledky turnaje se počítají podle turnajových divizí tak, že se nezaokrouhlené percentilové výsledky,
dosažené závodníkem v jednotlivých dílčích závodech a počítané na čtyři desetinná místa, považují za
turnajové body podle tohoto příkladu:
3.2.1

Závodník přihlášený do turnajové divize Open
Dílčí závod/divize
Dosažený percentil
Turnajové body
Krátká zbraň – Open
Brokovnice – Open
Puška – Open Semi-Automatic

79,4562%
82,8473%
45,1097%

Turnajové body celkem:

3.2.2

3.3

79,4562
82,8473
45,1097
207,4132

Ve výše uvedeném příkladu vyjadřuje „dosažený percentil“: „percentil, dosažený
jednotlivými závodníky proti všem ostatním závodníkům v rámci divize v dílčím turnaji, a
to včetně závodníků, kteří nejsou přihlášeni do turnaje“.

Nerozhodný výsledek u 3 nejvyšších příček v rámci turnajových divizí musí být rozhodnut na základě
percentilů, dosažených jednotlivými závodníky v dílčích závodech, v klesajícím pořadí, a to až do
rozhodnutí nerozhodného výsledku. V následujícím příkladu závodník A s nejvyšší hodnotou
percentilu (89,0657 %) vítězí v rámci turnajové divize Production nad závodníkem B, ačkoli celkové
body z turnaje jsou u obou závodníků stejné.
3.3.1

Závodník A přihlášený do turnajové divize Production
Dílčí závod/divize
Dosažený percentil
Turnajové body
Krátká zbraň
Brokovnice
Puška

89,0657%
81,2378%
45,1097%

Turnajové body celkem:

89,0657
81,2378
45,1097
215,4132

Závodník B přihlášený do turnajové divize Production
Dílčí závod/divize
Dosažený percentil
Turnajové body
Krátká zbraň
Brokovnice
Puška

79,4562%
85,8473%
50,1097%

Turnajové body celkem:

79,4562
85,8473
50,1097
215,4132

3.4

Předběžné výsledky turnaje musí být v prostoru pro statistiky vyvěšeny co nejdříve, avšak nejpozději
24 hodin poté, co příslušní ředitelé závodů prohlásí výsledky všech dílčích závodů za konečné.

3.5

Závodníci, kteří proti předběžným výsledkům nevznesou u ředitele turnaje protest do 1 hodiny po
zveřejnění výsledků a před tím, než ředitel turnaje prohlásí výsledky turnaje za konečné, ztrácí
možnost dalšího odvolání.

Pozn.:

„Percentil“ označuje procentuální výsledek závodníka v rámci všech ostatních závodníků.
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PŘÍLOHA A1: Úrovně Velkých turnajů IPSC
Klíč: KDZ = každý dílčí závod, D = doporučeno, P = povinné
Level I
01. Musí se řídit nejnovější verzí pravidel IPSC pro
turnaj
02. Závodníci se musí do turnaje přihlásit před zahájením
řešení střelecké situace na jakémkoli dílčím závodě.
03. Ředitel turnaje (skutečný či jmenovaný)
04. Pro KDZ požadován ředitel závodu nebo namísto
toho jmenován ředitel celého turnaje
05. Pro KDZ požadován Range Master nebo namísto
toho jmenován Range Master celého turnaje
06. Range Master schválený regionálním prezidiem
07. Range Master schválený výkonnou radou IPSC
08. Hlavní rozhodčí (CRO)
09. Jeden rozhodčí NROI nebo IROA na každém
stanovišti
10. Schválení střeleckých situací regionálním prezidiem
11. Schválení střeleckých situací komisí IPSC
12. Schvální všech dílčích závodů ze strany IPSC
13. Chronograf
14. Registrace u IPSC předem, v měsících
15. Předchozí schválení valným shromážděním IPSC
16. Zařazení do kalendáře závodů IPSC
17. Zasílání hlášení po závodě pro IROA
18. Doporučený minimální počet bodů v KDZ
19. Doporučený minimální počet stanovišť na KDZ
20. Doporučený minimální počet závodníků na KDZ
21. Doporučené hodnocení (body) rozhodčích
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PŘÍLOHA A2: Divize Velkého turnaje
Turnaj

Krátká zbraň

Brokovnice

Puška

• Open
• Open
• Open S/A
• Standard
• Modified
• Open Manual
• Classic
• Standard
• Standard S/A
• Production
• Standard Manual
• Standard Manual
• Revolver
• Standard
• Standard
• Standard S/A
Standard
• Classic
• Standard Manual
• Standard Manual
• Production
• Revolver
• Classic
• Standard Manual
• Standard Manual
Production
• Production
• Revolver
Pořadatelé závodu mohou rovněž prohlásit turnaj za „omezený“, v němž se bude v každé disciplíně
vyhlašovat pouze jedna konkrétní divize. Například:
• Revolver
• Standard Manual
• Standard Manual
Omezený turnaj
• Open
• Open
• Open S/A
Omezený turnaj
Open
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